Draaiboek schrapsessies
Minder administratieve lasten in het sociaal domein,
meer tijd voor zorg en ondersteuning

Beste mensen,
Voor je ligt het draaiboek voor het organiseren en uitvoeren van schrapsessies binnen het sociaal
domein. Met behulp van dit draaiboek kun je zelf aan de slag met het organiseren van schrapsessies.
Het doel van de schrapsessies is om onnodige regels af te schaffen zodat er merkbaar meer tijd
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Snappen, schrappen en kappen!
Snappen

Gezond verstand staat centraal bij het organiseren van de schrapsessies. Het doel van een schrapsessie is om de administratieve belasting die ervaren wordt terug te brengen naar acceptabele proporties. Daarom stimuleer ik iedere
professional om bijeenkomsten te organiseren waarbij samen op een gestructureerde wijze in kaart gebracht wordt
welke onnodige regels er zijn en wat er moet gebeuren om deze regels af te schaffen. Het eindresultaat moet zijn
dat de professional zelf merkt dat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning.

Schrappen met de Paarse krokodil

De Paarse Krokodil staat symbool voor het in kaart brengen van de overbodige regels. Het is de bedoeling dat de
schrapsessies plaatsvinden onder begeleiding van mensen die snappen dat het belangrijk is om regels te schrappen.
En daarmee te kappen! Na een schrapsessie moet de dialoog in een regio gewoon doorgaan en moet de professional aan zet blijven. Het is de bedoeling dat professionals na een schrapsessie meer zeggenschap krijgen en voelen
over de mate waarin zij belast worden met administratieve werkzaamheden. Daarnaast moet het mogelijk zijn om
uitzonderingen op goede regels te maken. Die autonomie hoort ook te liggen bij professionals. Ik wil stimuleren dat
professionals zich gesteund weten als zij onderbouwd afwijken van de regel.

Kappen kun je leren

Regels en overbodige bureaucratie zijn moeilijk uit te roeien. Voordat je het weet, zijn regels en formulieren weer
terug. Daarom besteden we naast het schrappen ook aandacht aan kappen! Drie tot zes maanden na het schrappen
met de Paarse krokodil brengt Rita Verdonk of één van haar teamleden weer een bezoek aan de schrappers. Om te
horen van de professionals of het echt gelukt is om te kappen met de geschrapte regels.
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Het organiseren van een schrapsessie

Checklist

Een goede voorbereiding is in dit geval het hele werk. Hieronder beschrijven we wat nodig is voor een goede uitvoering van een schrapsessie en welke stappen je moet ondernemen. Vervolgens hebben we een handige checklist
opgesteld zodat je ervan verzekerd bent dat je niets vergeet.

Voor een vlekkeloze uitvoering van de schrapsessies hebben we een checklist gemaakt. Aan de hand van de checklist kom je stap voor stap tot een goede uitvoering van een schrapsessie.

1. Bepaal de scope van de schrapsessie
We onderscheiden twee soorten schrapsessies:
A. Een schrapsessie jeugdhulp
B. Een schrapsessie Wmo
Het doel van een schrapsessie is al beschreven; onnodige regels in de werkpraktijk van zorgprofessionals in het
sociaal domein afschaffen, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning.
2. Selecteer de deelnemers aan een schrapsessie zorgvuldig
Voor een goed resultaat is het verstandig om een groep van maximaal 8 – 10 zorgprofessionals samen te stellen.
Deze groep kan aangevuld worden met bijvoorbeeld een kwaliteitsmedewerker of controller. De schrapsessie
wordt begeleid door een moderator. De moderator heeft liefst kennis van de uitvoerings- en werkpraktijk van de
zorgprofessionals. De moderator bereidt de bijeenkomst voor en maakt de samenvatting na afloop van de schrapsessie. Deel de opbrengsten direct na de schrapsessie met bestuur en/of management.
3. Maak een inventarisatie van de top 3 van regels die geschrapt zouden moeten worden
De moderator inventariseert maximaal een week voorafgaand aan de schrapsessie de top 3 van grootste regeldruk
bij de zorgprofessionals in hun eigen primaire werkproces. We adviseren om de inventarisatie uit te voeren door
middel van een korte enquête. Neem contact op met het secretariaat, dan voegen wij de datum van jullie schrapsessie toe aan de database en ontvang je een link met een korte vragenlijst die je kan gebruiken voor de enquête.
De moderator maakt een totaaloverzicht aan de hand van de inventarisatie. De deelnemers aan de sessie wordt
gevraagd om de eigen top 3 mee te nemen naar de schrapsessie.
4. Betrek bestuur en management voorafgaand aan de schrapsessie en informeer hen
We adviseren de moderator om op de dag zelf voorafgaand aan de schrapsessie en aan de hand van de inventarisatie bestuur en/of management van de organisatie te informeren over de grootste knelpunten.
5. Neem minimaal 3 uur de tijd voor een schrapsessie en maak de acties heel concreet
Aan de hand van de toelichting op de regels prioriteert de moderator samen met de deelnemers de regels die
geschrapt moeten worden. Daarbij bespreekt de moderator met de deelnemers per knelpunt:
•
Of de regel gesnapt wordt en of deze morgen geschrapt kan worden .
•
Zo niet, wie er nodig is om de regel te snappen of te schrappen
•
Wie de actie-nemer is (dus eigenaar van de te schrappen regel)
•
Welke actie uitgevoerd moet worden
•
Binnen welke termijn de actie uitgevoerd kan zijn
Deze punten worden genoteerd op de actiekaart (te downloaden op www.ordz.nl).

4 weken voorafgaand aan de bijeenkomst
1.

Plan minimaal 4 weken van tevoren een datum waarop de schrapsessie plaatsvindt.

2.

Reserveer een prettige ruimte met voldoende faciliteiten (flip-over, beamer, catering)

3.	Download het materiaal, zoals de schrapkaarten van de website www.ordz.nl en bestel
eventueel de schrapkaarten op posterformaat
4.	Nodig maximaal 8 – 10 zorgprofessionals per schrapsessie uit en voorzie hen van
informatie over de schrapsessie (inclusief programma – zie bijlage 1 voor een
voorbeeldprogramma) vraag een moderator
5.	Krijg je heel veel aanmeldingen binnen? Plan dan meerdere sessies, maar niet meer dan 2
per dag voor dezelfde moderator.
6.	Informeer management en bestuur en nodig hen uit om de resultaten na afloop van de
schrapsessie te bespreken

2 weken tot 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst
7.	Verzeker jezelf ervan dat de ruimte beschikbaar is en dat er flipovers en ander beschikbaar
materiaal aanwezig is.
8.	Maak 1 week van tevoren de inventarisatie af aan de hand van de resultaten van de korte
enquête.

6. Bespreek de actiekaart met bestuur en/of management
Ruim een half uur tijd in om de resultaten van de schrapsessie met bestuur en/of management van je organisatie te
bespreken. Ga de dialoog aan en bespreek met elkaar wat de mogelijkheden zijn om quick wins te behalen. Welke
regels kunnen we morgen schrappen en waar gaan we dan mee kappen?
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1 week tot 1 dag voorafgaand aan de bijeenkomst
9.

Bevestig nogmaals de aanwezigheid van de zorgprofessionals bij de schrapsessie

10.	Vraag de deelnemers nogmaals om hun top-3 mee te nemen naar de schrapsessie zodat
iedereen goed voorbereid is
11.

Check of er voldoende stiften, posts-its en andere materialen klaarliggen

12. Regel voldoende koffie, thee en water

Voorafgaand aan de bijeenkomst
13.	Zorg dat de materialen een half uur voor aanvang gereed zijn en dat de ruimte dan ook
beschikbaar is
14.	Spreek met de moderator af dat er voldoende tijd wordt genomen voor de pauzes, een
schrapsessie is intensief en spannend.
15.	Start 45 minuten voor het einde van de schrapsessie met het maken van een samenvatting
en presentatie aan het bestuur en/of management en rondt de sessie af.
16.	Neem 10 minuten pauze voordat bestuur en/of management aanschuift
17.	Bespreek in ongeveer 15 minuten de resultaten van de sessie met bestuur en/of
management.

Een week na de bijeenkomst
18. Maak de actiekaart compleet en verzend deze naar aanpakregeldruk@minvws.nl
19.	Koppel aan de deelnemers het resultaat terug in de vorm van de actiekaart en schets het
vervolgproces
20. Zorg dat de dialoog opvolging krijgt en plan een datum voor een vervolgbijeenkomst
21.	Laat ons daarom weten wanneer er een schrapsessie heeft plaatsgevonden en informeer
ons via de schrapkaarten over de resultaten. Dan nemen wij contact op!
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Bijlage 1
Voorbeeldprogramma schrapsessie sociaal domein
09.00 uur

aanvang schrapsessie

09.15 uur

bespreking van de inventarisatie door moderator

09.30 uur

bespreking per deelnemer van de eigen top-3

10.00 uur

PAUZE

10.15 uur

vervolg bespreking per deelnemer van de eigen top-3

10.45 uur

prioritering van de te schrappen regels

11.00 uur

samenvatting en invullen van de actiekaarten

11.30 uur

PAUZE

11.40 uur

bespreking met bestuur

12.00 uur

afronding

